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Campanha Salarial

Conquistamos mais 3 acordos com
reajuste de 5% e renovação da convenção
O Sindicato está enviando uma pauta para as empresas dos grupos patronais que não fecharam acordo
ainda para abrir negociações. A mobilização dos trabalhadores dessas empresas será fundamental para
garantir não só o reajuste salarial como a renovação da convenção coletiva do trabalho. É a convenção
coletiva que assegura aos trabalhadores direitos conquistados pela categoria ao longo do tempo.
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Conquistamos mais 3 acordos com
reajuste de 5% e renovação da convenção
O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá,
juntamente com a Federação
dos Metalúrgicos do Estado de
São Paulo, fechou nesta segunda-feira, dia 26, acordo com 5%
de reajuste salarial (a partir de
1º de janeiro e abono de 10%
em duas parcelas), incluindo
aumento real, e renovação da
convenção coletiva de trabalho
com mais três grupos patronais:
Sifesp/Fundição, Sicetel/Siescomet e Sindratar. Já são seis acordos firmados, pois antes foram
assinados com o Sindipeças, o
Simefre e o Sinafer,
Negociação por empresa.
Nas empresas cujos sindicatos
patronais não fecharam acordo,
a negociação será por empresa.
Para tanto, o Sindicato já está
enviando pauta para abrir as
negociações. Entre outras, são
empresas como Paranapanema, Hydro Extrusion, Novelis,
Prysmian e Ferkoda.
Nessas empresas, é fundamental que os trabalhadores se
mantenham mobilizados, pois,
sem acordo, ficam sem a proteção das cerca de 100 cláusulas

sociais conquistadas pela categoria ao longo do tempo e ameaçadas pela reforma trabalhista.
É a convenção coletiva que
assegura aos trabalhadores direitos acima do previsto em lei
para questões como garantia
aos acidentados no trabalho e
portadores de doenças ocupacionais, proibição de trabalho
de gestantes e lactantes em
ambientes insalubres, adicional
noturno, obrigatoriedade de
homologação no Sindicato etc.
Paranapanema: nesta segunda, dia 26, na primeira reunião com a Paranapanema, o
Sindicato entregou as reivindicações dos trabalhadores. A
empresa agendou para esta terça, dia 27, às 11h30, uma nova
reunião. Portanto, companheiros, fiquem mobilizados.
Ferkoda: o Sindicato já está
em negociação com a empresa
que ficou de apresentar uma
posição nesta terça, dia 27, informa o diretor Tiririca.
Grupo 10: desde 2015, o
Grupo 10 não negocia mais
com a Federação que conduz
a campanha unificada de 52

Secretário geral Sivaldo Pereira (esq.) e presidente em exercício Osmar Fernandes (dir.)
na assinatura de acordo

sindicatos dos metalúrgicos do
Estado de São Paulo. Então, a
negociação mais uma vez será
por empresa.
Contribuição assistencial.
Na assembleia geral realizada no dia 10 de novembro, foi
aprovada por unanimidade a
contribuição assistencial de 5%
para os não sócios, conforme
Edital de convocação publicado
na edição de “O Metalúrgico” do
dia 6 de novembro. O desconto
dessa contribuição será feito no
salário de dezembro a ser pago
pelas empresas até o dia 5 de
janeiro de 2019. O direito de
oposição deve ser exercido nos
dias 10 e 11 de dezembro, comparecendo pessoalmente na
sede do Sindicato em Mauá, das
8h às 12h e das 13h30 às 17h. O

trabalhador que se opõe deve
estar ciente de que pode ficar
sem as garantias da convenção
coletiva de trabalho, inclusive
do reajuste, e não ser incluído
em novos acordos coletivos negociados pelo Sindicato.
Com o fim do imposto sindical decretado pela reforma
trabalhista (Lei 13.467/2017),
o Ministério Público do Trabalho publicou uma Nota Técnica que, no item 10, diz: “A
assembleia dos trabalhadores
regularmente convocada é fonte legítima para a estipulação
de contribuição destinada ao
custeio das atividades sindicais,
podendo dispor sobre o valor, a
forma do desconto, a finalidade
e a destinação da contribuição
(CLT, artigo 513, e)”.

Ferramentaria ganha incentivo para se desenvolver
O setor de ferramentaria ganhou um importante impulso
para sua revitalização e modernização. No Diário Oficial do Estado do dia 9 de novembro, foi
publicado o decreto que prevê
a liberação de crédito do ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) das
montadoras e autopeças do Estado de São Paulo para investimento em ferramentaria.
Trata-se de uma proposta
cuja semente foi lançada durante a crise financeira mundial
em 2008, quando Cícero Firmino, Martinha, atual secretário
do Emprego e Relações do Trabalho e presidente licenciado

do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André e Mauá, tomou
a iniciativa de reunir trabalhadores, empresários e representantes do poder público para
discutir saídas com vistas à retomada da economia. Foi dessa
iniciativa que nasceu o APL de
Ferramentaria do ABC.
“Esse incentivo fiscal vai permitir que as empresas invistam
em novas tecnologias e capacitem os trabalhadores, tornando
o setor mais competitivo”, diz
Sivaldo Pereira, Espirro, secretário geral do Sindicato. Nos últimos anos, o setor vem enfrentando dificuldades com forte
concorrência externa.

A partir da esquerda: Aurélio (Anfavea), Espirro, Paulo Braga (Abimaq), Wellington,
Wagnão, Antonio Megale (Anfavea), Bigode e Antonio Carlos (Anfavea)

O decreto ainda precisa ser
regulamentado, e a previsão da
Secretaria Estadual da Fazenda
é de que só das montadoras a
liberação do crédito seja da ordem de R$ 5 bilhões.
O crédito do ICMS a que se
refere o decreto é formado

sempre que as montadoras e
autopeças fazem exportações,
como forma de incentivo às
vendas externas. Pela proposta, o governo vai liberar esse
recurso desde que as empresas
se comprometam a investir no
setor de ferramentaria.

| Maxion |

Trabalhadores conquistam antecipação do reajuste de 5% para 1º/11
Em negociação do Sindicato
com a Maxion foi melhorado
o acordo do Sindipeças, e os
trabalhadores conquistaram a
antecipação do reajuste de 5%
para o dia 1º de novembro, informa o diretor Manoel do Cavaco. Pelo acordo setorial, o
reajuste seria aplicado em 1º de
janeiro de 2019, com abono de
10% pago em duas parcelas. A
principal vantagem da antecipação do reajuste é que o salário corrigido já servirá de base

ção de Acidentes de Trabalho),
que está ocorrendo nesta semana na Maxion, é para os trabalhadores um momento de reflexão sobre segurança no local
de trabalho, uma preocupação
que tem de ser de todos, cipeiros, trabalhadores e Sindicato.
O encerramento da Sipat, na
sexta, dia 30, terá a comemoração de um ano sem acidente.
Juntos, vamos trabalhar para
que esse período se estenda
por muito tempo. Essa data será

para 13º, férias etc.
Nesta terça, dia 27, a equipe
de sindicalização do Sindicato
estará na Maxion para conversar com os companheiros que
ainda não são sócios. Lembrando que os novos associados
também ficarão isentos do desconto da contribuição assistencial de 5% (leia matéria da Campanha Salarial 2018 na página
2).
Um ano sem acidente. A Sipat (Semana Interna de Preven-

| JC Molas |

| Hydro Extrusion |

Voltou novela do banho gelado

os trabalhadores se queixam de
banho gelado. De gambiarra a
gambiarra, o problema não é
resolvido em definitivo.
Espera por van. Outra reclamação é dos trabalhadores do
Chão de Fábrica que cumprem
jornada das 8h às 17h. Como a
empresa vem obrigando os funcionários do escritório a fazerem banco de horas, a saída das
vans foi programada para as
17h40. Com isso, os trabalhadores do Chão de Fábrica marcam
o ponto às 17h, mas precisam
esperar 40 minutos para usar o
fretado.

PLR é paga em parcela única
Conforme proposta aprovada
em assembleia realizada no dia
14 de novembro, os trabalhado-

| Icaraí |

Mobilização viabiliza acordo da PLR

Diretores Manoel Gabriel, Pedro Paulo e Tarzan em assembleia na Icaraí

Depois de os trabalhadores,
mobilizados, rejeitarem propostas da PLR-2018, a Icaraí
voltou a negociar com o Sindicato e chegou-se ao valor de R$
1.200,00 que serão pagos em
duas parcelas iguais. Eles vão
receber a primeira parcela no

| GPM |

Aprovada compensação final de ano
Os companheiros da GPM vão
trabalhar nos dias 1º e 15 de dezembro, sábados, para folgar nos
dias 24 e 31 de dezembro, véspe-

ras do Natal e Ano Novo, informa o diretor. A compensação foi
aprovada em assembleia realizada no dia 22 de novembro.

PLR será paga em duas parcelas
Fotos: Rossini Handley

Fechado acordo da PLR

Em assembleia realizada
no dia 13 de novembro, os
trabalhadores da CD Diniz
aprovaram a proposta da

PLR-2018. O pagamento será
feito entre janeiro e abril de
2019, informa o diretor Geovane.

dia 15 de janeiro e a segunda
parcela no dia 15 de fevereiro
de 2019, informa o diretor Tarzan. Parabenizamos os trabalhadores, pois, graças à mobilização em torno do Sindicato,
foi possível chegar à PLR que
atenda seus objetivos.

| Darus |

| CD Diniz/Métodos |

Diretores Zoião e Geovane com os trabalhadores da CD Diniz

res da JC Molas já receberam a
PLR-2018 no dia 23 de novembro, informa o diretor Tarzan.

Fotos: Rossini Handley

Os trabalhadores da Hydro
Extrusion reclamam que tomar
banho após um dia de trabalho
exaustivo virou um tormento.
Sem pressão, a pouquíssima
água que sai do chuveiro é ainda por cima gelada. Segundo
os companheiros, até para escovar os dentes é uma dificuldade também devido à pouca
água que sai das torneiras. O
diretor Galo informa que já pediu providência para a chefia
da manutenção, mas nada foi
resolvido até hoje. Vale lembrar
que o problema de chuveiro na
Hydro é recorrente. Vira e mexe

também de confraternização
pelos 100 anos do grupo Iochpe
Maxion.
Férias coletivas. No dia 10
de dezembro, os trabalhadores
da fundição entram em férias
coletivas, com retorno no dia 2
de janeiro. Já os companheiros
da usinagem estarão em férias
coletivas no período de 13 de
dezembro a 2 de janeiro. No setor de pintura e espelhamento,
o período vai de 17 de dezembro a 7 de janeiro.

Os trabalhadores da Darus
aprovaram a proposta da PLR2018 e vão receber em duas parcelas, sendo a primeira no dia 30

de novembro e a segunda no dia
20 de dezembro, informa o diretor Geovane. A assembleia foi realizada no dia 14 de novembro.

Doação de sangue é um ato de amor à vida!

Um companheiro da Magneti
Marelli está solicitando doação de
sangue em nome de seu avô Orlino José de Lima. Quem puder colaborar deve agendar a doação por
meio do tel. 2176-7258, banco de
sangue da Sta Casa em S. Paulo (R.
Marquês de Itu, 579 - V. Buarque).

O estacionamento é gratuito com
entrada pela Rua Dr. Cesário Mota
Jr, 122, São Paulo. O horário de funcionamento é das 7h às 18h de 2a.
a 6a. e das 7h às 15h no sábado. O
doador deve estar bem alimentado
e apresentar documento de identidade com foto.

Santo André capacitará
professores sobre
igualdade étnico-racial
No próximo ano, Santo André vai capacitar cerca de 580
profissionais da educação sobre
a temática da igualdade étnico-racial. O projeto “Igualdade Racial nas Escolas” é uma parceria
da Prefeitura com a Secretaria
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério dos
Direitos Humanos, e foi selecionado entre mais de 400 propostas de todo o Brasil.
O anúncio coincidiu com o
mês em que se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, no
dia 20 de novembro. Segundo a
Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, “o objetivo é efetivar a formação dos
profissionais da rede estadual/
municipal de educação para
trabalhar questões relacionadas
à cultura e história afrodescendente e garantir e efetivar nos
currículos escolares a implantação de ações educacionais baseadas nas leis nº 10.639/2003,
alterada pela lei 11.645/2008”.
O diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André
e Mauá Pedro Paulo diz que o
projeto é bem-vindo, pois há
15 anos a sociedade organizada
vem cobrando o cumprimento
da lei 10.639. “Agora, precisamos estar vigilantes para que,
de fato, a temática da igualda-

Palmeiras vence e é campeão pela 10ª vez
Acabou o suspense de quando
o Palmeiras seria
campeão. No domingo, com uma rodada de
antecipação, a torcida finalmente pode comemorar o

10º título de campeão do Brasileirão, com a vitória do Verdão sobre o Vasco, por 1 a 0,
no domingo, dia 25. O gol foi
marcado por Deyverson, que
entrou no segundo tempo e
definiu o jogo.

Danilo e Sheik se despedem da torcida
Diretor Pedro Paulo em evento da
Consciência Negra no Parque Central

de racial e o ensino de história
e cultura afro-brasileira passem
a fazer parte da grade curricular
em Santo André”, destaca. Estima-se que o projeto vai atingir
aproximadamente 40.000 alunos da rede municipal.
Dia Nacional da Consciência
Negra. No dia 20 de novembro,
feriado municipal, teve eventos em Santo André e em Mauá
para celebrar a data. Em Santo
André, as atividades ocorreram
no Parque Central, com ato político e apresentações culturais
durante todo o dia, com destaque para o show do cantor
Royce do Cavaco.
Em Mauá, o principal evento foi a 12ª Marcha para Zumbi
dos Palmares, organizada pela
A.D.C.C. Filhos de Ghandi, em
parceria com a administração
municipal, na Praça 22 de Novembro. Teve também Desfile
Afro Fan Beleza Negra 2018,
Feira Afro Cultural e Batizado de
Capoeira.

Sociedade civil elege
representantes no Conselho
Nesta quarta-feira, dia 28, serão eleitos os representantes da
sociedade civil no Comun (Conselho Municipal da Comunidade
Negra). O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
é uma das entidades que estão
participando da eleição.
O horário da votação será das

| Esporte |

17h às 20h no auditório Heleny
Guariba, anexo ao Teatro Municipal, no Paço Municipal de Santo André. Podem votar todas as
pessoas maiores de 16 anos e
residentes no município, devendo, para tanto, apresentar documento de identidade com foto e
comprovante de residência.

Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá
Presidente licenciado: Cícero Firmino (Martinha)
Editoração Eletrônica: Neusa Taeko

Em jogo morno,
o Corinthians não
passou de um empate por 0 a 0 com
a Chapecoense e conseguiu
afastar de vez o risco do rebaixamento. Com o resulta-

do, o Timão soma 44 pontos
e ocupa a 12ª posição, ainda
sem garantir vaga na Copa
Sul-Americana 2019. A partida
marcou também a despedida
dos ídolos Danilo e Emerson
Sheik.

Santos quebra jejum e
vence o Atlético-MG

São Paulo efetiva André
Jardine como técnico

No penúltimo jogo
sob o comando do
técnico Cuca, o Santos bateu o Atlético-MG por 3 a 2 e garantiu a vaga
na Copa Sul-Americana 2019.
O jogo marcou a despedida
do volante Renato que agora vai se dedicar à função de
executivo no Peixe. Gabriel é
o artilheiro com 18 gols. Cuca
anunciou sua saída do Santos
para cuidar da saúde.

O São Paulo pode
amanhecer nesta
terça, dia 27, no
G-4 ou no G-6. Isso
porque, após o fechamento
deste jornal, o Tricolor enfrentou o Sport nesta segunda, dia
26. A vitória levaria o time ao 4º
lugar já que o Grêmio só empatou no domingo. Empate ou
derrota manteria o Tricolor na
5ª posição. O São Paulo efetivou
André Jardine como técnico.

Confira jogos da
37ª rodada do Brasileirão
• Sáb 24/11Vila Belmiro 20h
SAN

X

CAM

• Dom 25/11 Mineirão 17h
CRU

X

FLA

• Dom 25/11 Arena da Baixada 17h
CAP

X

CEA

• Dom 25/11 Barradão 17h
VIT

X

GRE

• Dom 25/11 São Januário 17h
VAS

Presidente em exercício: Osmar Cesar Fernandes

X

PAL

• Dom 25/11 Independência 19h
AME

X

BAH

• Dom 25/11 Ar. Corinthians 19h
COR

X

CHA

• Dom 25/11 Beira-Rio 19h
Int

X

Flu

• Seg 26/11 Engenhão 20h
BOT

X

PAR

• Seg 26/11 Morumbi 20h
SAO

X

Jornalista responsável: Marina Takiishi MTb 13.404
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